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La Dekjara "Flandra Esperantisto"
Kiam la 1 an de julio 1929 ni ricevis la numeron 1 de la nova re-

vuo « Flandra Esperantisto », n i havis duoblan surprizon, dtuoblan r:tojon.
Unue la surprizo de la apero, ĉar  la fondinto Jan Van Schoor kelkain
monatojn antaŭe jam anoncis ke aperus nova gazeto, « organo de la sub -
premitaj popoloj », sed ni tute nenion sciis pri apero de « flandra » es-
perantista organo. 'iaj la dua surprizo estis ke ni mem estis... kunla-
horanto : traduko de flandra prozaĵo « La Flandra Popolo » de Hugo
Verriest, ki11n lui sendis pcou alia celo al li kiu iĝis fondanto kaj ceef-reda'c-
toro, aperis ankaŭ en la unua numero.

Kun fojo, sed ne sen iru timo ni kunvivis la junan vivon de la nov-
naskito, kin tamen tuj servis la grejnojn de la FLANDRA LIGO ESPE-
RANTISTA, kies deka juhileo-kongreso ni festis tiun ĉi jaron en Ant-
werpen.

Do, ek de la fondo de la ligo, kiu estis kvazaŭ infano de la revuo, la
ligo kaj la organo ambaŭ fariĝis kvazail unu. Sendube F.E. delonge es-
tus mortinta sen la ligo, kaj la ligo ne estis vivpova sen la organo. Ambaŭ
duin tiuj dek jaroj estis forto kaj suhteno  unu por la alia.

Kun ĝojo kaj fiereco ni kunlaboras ankaŭ nun al tiru 120-a numero,
la lasta de la dekjara aperado. Jes, ni povas fieri pri nia bela, interesa,
vivplena organo. Sen-interrompe, sen duobla numero, ĉiuj 120 numeroj
aperis, regule, prizorgitaj, en simpatia libro -formato, kvankam la revuo
ne estis multekosta.

Sed, se nia organo estis ĉiam tiel interesa, tiel eleganta, ni ŝuldas
tion unue al la sindonemaj ĉefredaktoroj, al la multaj entuziasmaj kun-
lahorantoj.

Ni noruas : de julio 1929 ĝis septembro 1931 : Jan Van Schoor, Ia
fondinto de ia organo kaj de la ligo, same kun diversaj sarnideanoj de
la Antverpena sekcio « Flandrema Grupo Esperantista ». Jan Van Schoor,
nia antverpena esperantisfa poeto kaj prozaisto, la kompetenta lingva
komitatano, tradukanto de multaj 'landraj kantoj, kies nomo ankaŭ estas
konata en internaciaj csperantaj organizajoj, kvazaŭ sklavo laboris por
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sia « Flandra Esperantisto » kaj tamen ankaŭ kunlaboris al cliversaj in-
ternaciaj revuoj, kaj plie sirnpatiis kun la Katalunaj Esperantistoj. Li
vere estis la plej senlaca ĉefredaktoro, kiun ni iam havis kaj kies eksi-
gon ni ïiam bedaŭris. De oktobro 1933 gis septembro 1934 ni havis he-

dakcian sekretarion : S-asion Van Durme.
Reclakcia Sekretario ! — Ĉu eble ekzistas pli prozaja funkcio ? S-ro

Van Durme ne estis poeto, Ii ne Estis literattrristo, sed li havis la pezan
taskon arangi la organon, elekti kion estis bona aii nebona, kion taŭ-
gis. Car 1i estis fervora Esperantisto, kin tre bone konis la lingvon, ! - aj
ja ankaŭ devis imiltfoje korekti la erarojn, la gramatikajn erarojn, de la
alt-sferaj literaturistoj ! Jes, tio okazis...

En oktobro 1934 s-ano Juul Karnas prenu; sur ~iajn nralfortajri
`ultrojn la taskon de eefredaktoro, kaj lia iinua artikolo estis « Ni or-
digu la mastrumadon i » (Ankaŭ S-ano Van Dunne daŭrigis sian senclan-
kan taskon).

Denove la ĉe..fredaktnro estis subtila poeto, precipe poeto, kin ve-
his en altaj, idealaj sferoj, ampoeto, sed krom tio tradukisto de proz•_t o
kaj de poezio el la nederlanda lingvo. Jam niultajn jarojn li estis fervora
esperantisto kaj esperanta verkisto. Ankaŭ jam antaŭe Ii verkis por F.
E.. Sed malfeliee terura destino li n trafis, kaj F. E. en Ia marta numero
de 1935 anoncis ke la 20-an de februaro « nevenkehla malsano, la pul-
ma tuherkttlozo, falĉis lian junan kaj inultpromesan vivon ». jam en • a-
vernhro li iris al Svisujo, antaitc redaktinte ĉefartikolon por decembro
kaj januaro... Ne sendolorc rii rcinernor'as leteron, ankaŭ plenkuraĝa,
kiun ni ricevis de li d Svi , i_ijo, monaton antait lia inorto. Estis -Jere
ia plej :nalĝoja momento kiun F. E. konis dum sia dekjara ekzistado.
La esperantaj amikoj ne forgesis lin kaj starigis helegati tornboŝtonoti,
sur kiu oni povas legi jenajn helajn vortojn : « Esperantisto gismorte
fidela ». Pli bonan epiteton oni ne povas trovi por tiu kuraĝa esperantisto.

Tiam venis s-ano Lodenia, kin humiie sin kaAis malantaŭ « redak-
cia-adreso » kaj menciis sin la lastan en la listo de la konstantaj kuni.a-
horantoj, kin dum kelkaj monatoj ornamis la titolon de la revuo. Sed  li
tamen havis laboron de ĉefredaktoro : rcdakti, korel:ti, elekti, arangi...
Ke li ankaŭ estis vere ĉefa redaktanto, li montris. en Ia interesaj, amuzaj
artikoloj « Leteroj al Amiko la Koko », kiujn li subskribis per pseitdo-
nimo. Ni bedaŭras la rrlalaperon de tiuj spritaj leteroj.

De novembro 1935 ĝis januaro 1937 s-ano Schroeyers, prizoirgis la
redaktadon, kvankam li jani antaŭe kunlahoris al la revuo. Speciale ni
mencias liajn tradukojn de poemoj el la nederlanda kaj la franca iingvoj
kaj tiujn de esperanto-poemoj en la nederlandan.

Poste, dum du jaroj s-ano Pittoors daŭrigis la sendankan taskon.
Li estis la silenta laboranto, kitt precipe sin okupis pri la moderna aran-
ĝo de la revuo kaj interesa alternado de la diversaj rubrikoj.

Kaj finfine depost tilt ĉi jaro s-ano Broodcoorens iĝis provizora
ĉefredaktoro.

Ni povas, •konkludi : dank' al tiuj fervoraj eefredaktoroj kaj multaj
konstantaj kaj nekonstantaj kunlaborantoj Flandra Esperantisto estas
kaj restos ĉiam interesa laïr enhavo laŭ strukturo, laŭ literatura kaj
propaganda vidpunkto.
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Post tiuj dek jaroj ni povas preskaŭ laŭvorte ripeti la deklaron kiu
aperis sur la unua pago de la unua numero, en malgranda rcdakcia ar-
tikolo : « Je nia apero » :

« (en Flandra Esperantisto.
« FLANDRA ESPERANTISTO il;is, estas kaj restos la organo  ^.te

i ittj flandraj esperantistoj kaj instigu ilin al ikunlaborado kaj organizado
en propra ligo.

« FLANDRA ESPERANTISTO volas konigi al la eksteriandaj sa-
mideanoj la flandran celadon por propra kulturo kaj propra regado.

« FLANDRA ESPERANTISTO? propagandas la lernadon de Espe-
ranto en Flandrujo kaj zorgas por la neforgeso de la noblaj pensoj kaj
paroloj de Zamenhof.

« FLANDRA ESPERANTISTO batalas per ĉiuj siaj fortoj kontraŭ
la plej hontiga plago de la homaro : la milito.

« FLANDRA ESPERANTISTO unuvor•te volas esti la parolilo ne
nur de la flandraj esperantistoj, sed ankaŭ de ĉiuj esperantistoj kiuj sim-
patias kun la du fundamentaj ideoj de nia devizo « Libera Flandrujo en
paca mondo ».

En la estonto ni ne forgesu tion kin ĉiam kaj por ĉiu organo estas
neceseco :

Helpi, apogi per i'urbado de iiiemlroj, per r'arbado de anoncoj, per
taŭga kunlahorado !

Vivu FLANDRA ESPERANTISTO !
Vivu Flandra Ligo Esperantista !
Vivu Flandrujo !
Vivu Esperanto !
Vivu ia mondpaco !

P. C. Van der Poel.

NOVAJ SEKCiOJ. Denove sin anoncis du sekcioj de Fl. L. E. aiuj
deziras pligrandigi nian jam vastan familion : Geeraardsbergen kaj
Kruishoutem. Ni elkore bonvenigas ilin ;kaj deziras al ili longan vivon
por la bono de nia afero en la orientflandra provinco.

SERVO DE PRELEGISTOJ. Niaj sekcioj bonvolu noti ke s-ano
Coppé pretas paroladi por niaj sekcioj en la orient- kaj okcidentflandraj
provincoj pri la temoj : 1. La savo el la nuna ekonomia kaoso pere de
la Bellamy-sistemo ; 2. Vegctariŝrno kaj Naturismo. Niaj sekcioj tamen
atentu ke la prelegisto nur estas libera sabate (Tamen iu ajn tago kon-
venas se la prelego okazas en sekvaj lokoj : Aalst, Berlaar, Gavere,
Zottegem) S-ano Roose pretas paroladi pri « La disigo de la Neder-
landoj kaj la religiaj militoj en 1a 16-a jarcento». Ciujn petojn oni direktu
ekskluzive al la prizorganto de la servo : A. Ackaert, Frankenstraat 3,
Brussel. (N. B. : S-ano Coppé ne petas repagon de voĵaĝkostoj )

GRATULOJ. La 6-an de majo geedziĝis niaj du fidelaj geme;rtbroj
Joost De Clercq kaj Elisabeth Cognie, ambaŭ el Harelbekc. Al ili niajn
plej korajn bondezirojn !
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BELGIE. — Esperanto in de Ilzerbedevnartstad. -- \Voorden wekken, maar
vor:rbeelden trekker luidt een spreekwoord. En inderdaad, hei voorbeeld van het
hedeviceertcomit. van den Ijzerioren vindt navolgen; op het stadhuis te Diksmuide.

De stadsdienst voor toerisme en vreemdelingenverkeer heeft nl. ten gerieve der
Esperanto-sprekende bezoekers een inlir_htinasbulletijn over de beiienswaardigne-
-ien der ITzerstad laten verschijnen

BRAZILIE. — Nederzetting voor Esperantisten. — ne Heer Braga, Rio-de-Janeiro.
heeft van den Minister van buitenlanrische zaken ede teelatina verkreaen om met
eer vijftigtal uitwijkelincien uit zes verschillende tanden een Espercmte-nederzet-
ttnn Ie stichten met name . Bona Espero * (C;oede Haan). Een onder Brg-iliaansch
Esperantist, J Deckers, (een uitgeweken Belgisch innenieur) heeft eer deel
ner eigendommen aan de kolonisten afoestaan en reeds zelf de plannen van de
nederzetting uitgewerkt l.ie gehouwen zulten deer de kolonisten zelf werden erge-
trokken en de landerijen zullen gemeenschappelijk werden nitaelerrat Peze knie-
risten zullen niet bouwen aan een toren van babel omdat allen (én en dezelfde
r --gal gaan spreken: Esperanto.

BTJLGARIJE. — Een Minister -Esperantist in Bulgarije- -- ne nieuwe Mi-
nister van Justicie in Bulgarije, Mr. Nik lotov, in een gekend Esperantist. Hij is de
stichter der Esperanto-vereeniaina R Radio , te Przzarnik

DENEMARREN. — Oprichting van een Esperanto -reisbureau. -- in ons num-
mer van verleden maand kregen de leden kennis van de vorantierrisen die van-
iet aria larve naar llenemarken gedurende dezen zomer zullen werden inrrerieht
Tact Esperanto vast en zeker nar. Denemarken diensten bewijst op toeristisch ar-
lekte] bliiki uit het feit, dat een mant Deensch reisbureau een speciale afdenling
voer Esperantisten heeft ingericht

DENEMARKEN. — Esperanto drincrt binnen in het onderwiis in nenemarken.
voornamelijk in de avondscholen, waar met Surcns rursnssen werden ingericht.

Het orgaan van de eraaniscrtie der avondleeraannen be„at reaelmotia  inlichtire
non. omtrent Esperanto. Een belangrijk Deer.s eh daablarl heeft de publicatie van.
een regelmatige Esperanto-rubriek benonnen hl vele , , temen bezitten do op-
bare boekerijen een F ,rr.rantn-al-ieelina

ENGE AND. — Fenerrrnfn in de Tei adherbergen. In het irnarhnek ver, de
Britsche jeuadherhorcrbewecrino neemt Esnerante etin plaats in nraei het Engels-h.
Duitsch en Fransch. Dit succes is te danken r'ran de werking der Britsche Esperan-
tisten, evenzeer al; aan de sympathie van de:'  - ieuurdheweaina VOO rde interna-

tionale taal.
HONGARIJE. ---- Esperanto in dienst van den 1 andel. — Het  wordt stilaan R•er,

nowoonte Esperanto te nebrniken veer de nrooctacrnda van de internationale h en

-de':•1^eurzen. 7ooals vorige jaren heeft R,idnneet nlakbrievcn en brochures ir Esne-
rarto uitaeoeven Een offficieele inliehtinrsriionst zal in het Esnnr.rntn elle ae-
vrerechte irlir-htingen aan de bruitenlandsrhe bezoeker^ i-eretrekken

NEDERLAND. -- Esperanto en de Nederlandsche Snoorwegmaatschannii.
— Het bestuur van de N heeft in vergadering van 2 Maart 11 de beslissine ge-
troffen aan te sluiten bii het onlangs gestichte « r:omitA vaar roe practische toe -

ressinrx van het Esperanto - en heeft terzelfdertiirl den heer Bedemever. 1^a.chttrrs-
lid der maatschappii. opdracht geheven haar in den han+ vrsn dit -nier efftcieel

te vertegenwoordigen
De dienst voor toerisme, Rokin 5, Amsterdam heeft een folder met ■ekleurden

r.•lattearond van de stad met Esperanto-tekst uitaeoeven ton behoeve van de vre.>m-
rle toeristen 7eker is dit. zooals in meestal deraeliike Tniddens te danken aan het
aandringen dor locale Esperantisten. Niettemin stellen we met blijdschap vast
d o t de officieple instellingen het nut van Esperanto veer het toerisme gaan in-
zien Ook de wiidvermaarde un;versiteitstad Leiden heeft een aeillustreerd folder
met Esperanto-tekst aerubliccerd.

%TAM. — Ook hier Esperanto. — Dat ook in Siam de behoefte aan eer  inter-
n atin r ale taal gevoeld wordt blijkt hieruit dat onlangs een Esperantoleerboek  voor
Sia ieezen is verschenen.

A

Printempo Matenigo gin
Peza nebulkurteno ankoraŭ ĉirkaŭas la silentantan pejsagon.
Cio senmove aïtsku1tadas la misteron de I'naskiĝanta tago . Pal-

pebruntante la palaj steletoj mortas. Fantomaj ombroj frivole ludas en
la grizeco.

En la oriento ekvidigas ubtuza flav-ruga lumo.
Estas la signo de l'vekigo !
La birdetoj en la foliaro forskuas la roserojn de siaj plurnaroj

kaj flugetas sur pli altajn branĉojn por komenci siajn dankhimnojn.
Miloj da dolĉaj voĉoj twre laŭdas la novan tagon.

La suprenŝvebanta nebulo maldensigas kaj blankiĝas, malkaŝan-
te la mirindaĵojn de revivanta mondo.

Jen, super la montaro, ekaperas la sundisko Cion hananta en pur-
purajn, ruĝajn kaj orajn ardojn.

Rigardu, la floretoj unu post alia avide malfermas siajn delikatajn
petalojn por kapti la vivdonajn ecojn de 1' matena suno. La fre5a herbo
kiu borderas la arbaron skuete movigas pro la karesoj de 1' zefiro. Ti-
mem kuniklido petole salteta.s inter la ankoraŭ tnalsekaj kreskajoj.
La diligenta insektaro komencas novan taskaron.

En la okcidento la lastaj inallumoj fugas for, kvazaŭ ili hontas
ĵeti ombrojn sur la vekigantan naturon.

Kiel bela estas la tero kiu sin banas en la printempa gloro !
Jen, malantaŭ la arbaro, la ondliriiaj kampoj en frivola sinsekvo

l:ii' as ĝis la preskaŭ nepereeptebla horizonto.
Arĝentaj riveretoj kaj longaj, blankaj vojetoj borderitaj de verdaj

arhovicoj serpentumas inter Ja diverskoloraj bedoj.Jen kaj jen dometoj
kun blankaj muroj kaj ruĝaj tegmentoj grapole kaj kvazaŭ protektbe-
zone kuŝas Cirkaii pitoreskaj turetoj : vilaĝoj. Tie 'kaj tie florantaj frukt-
arboj delikate parfunlas Ja aeron.

La tuta naturo malavare prezentas siajn abundajn trezorojn al la
homaro...

Cio ridas, ĝojas, brilas.
Tagiĝis !
Nova tago ! Nova lago de nova sezono ! Herolde de novaj esperoj !

Promeso de nova vivo

Ie sur la frono la kanonoj post tuttiokta aktiveco iom silent ls.
Tre alte eii la C•ielo are alzutnas nigraj flugmaŝinoj. Minacante ekaperas
ĉie grizaj inonstroj kiuj brue antaŭen rampas : tankoj. Ciuflanke aŭdi-
1as la nialbon-aŭgura tik-takado de 1' maŝinpafiloj.

En la tranĉeoj la soldatoj palaj kaj kun trementantaj lipoj staras.
Malgranda korporalo rapide disdonas tastalt gluton da brando. En la
proksimeco eksplodas obuso.. .

Oficiro aperas. Li elujigas revolveron.
Komando sonas : Atentu ! Bajonetojn sur la pafilojn ! Ataku !
Homoj bestaĉe luktas, falas, kriaĉas, inalhenas, ĝemas.
La printempa suno sin kaŝas malantaŭ nebulon...

F. V. Dorno.
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(Duope ricevitajn verkojn ui recenzas, unuope ricevitajn 	 nur mencias. Vei-
koj, senditaj al aliaj adresoj ol redakcio, administracio aŭ r aldra Esperanto-In
stituto, estos ignorataj).

FONTAMARA de I. Silone. El la itala lingvo tradukis A. Anĝelo kaj j. Van
Scheepen. Eldonis S. A. T. kaj F. L. E.. postbus 4050, Amsterdam, Ned.  — Tria li
bro de la Nova Romanserio kontrolita de la Literatura Komitato. Formato 14 x 20

cm.; 192 pagoj. Prezo broŜ : 1.50 guld.; tolbind. kun Ŝirrnkovrilo : 1.90 guld.
Antaŭ ni jam kuŝas la tria volume, de la Nova Romanserio. Kun modela aku-

rateco la volumoj aperas je la promesitaj datoj, éiudurnonale. 'Tio estas despli goj-
iga, èar la Esp.-eldonejoj generale ne alkutimigis nin al granda ukurateco. Fon-
tamara estas same bele eldonita kiel la du unuaj volurnoj : papero, preso kaj bin-
do estas perfektaj. Krome la malaltaj prezoj estas notindaj.

Fontamara, titolo de la verko, estas la nomo de vilaĝo en la suda parto de
la itala duoninsulo. En gi la aŭtoro priskribis la mizeran vivon de la rnalrit aj
kamparanoj, la t.n. « kafonoj ». La verko estas satiro kaj en ĝi Silone senindulge
skurĝas aŭtoritatulojn kaj ekleziularon. La socialista verkisto celis precipe la nu-
nan italan regimon, kiu, malpermesante elmigradon, forprenis de la 4. kafonoj ,
la nuran eblecon al pli homindu vivo kiun ili posedis antaŭ la faŝisnio. La ring-
vo estas krude realisma, samkiel tiu de la c kaf onoj » mem, popolo malklera kiu
esprimas èian emocion, tu ĝojan Cu plendan, per blasfemado.

La traduko estas lerte kaj zorge farita kaj la mencio . kontrolita de Ia Litera-
tura Komitato . estas atesto pri pura lingvo. Rimarkindaj esprimoj estas: trapregi
rozarion, vidvino post (anst.: vidvino de). Anstataŭ motociklo ŝajnas al ni prefe-

rinda uzo de la vorto motorciklo. En la verko trovigas entute 17 neologisrnoj, Ged
la plej multaj el ili estas jam generale uzataj. En notoj, fine de la libro, la tra-
dukintoj klarigas la neologisinojn, donas la signifon de ln uzitaj italaj vortoj kaj
de la latinaj esprimoj kaj indikas la prononcon de neesperantigitaj propraj no-
moj. Preserarojn ni ne renkontis. Cio atestas pri laboro gis en la detaloj prizor-
gita.

Por tiu kiu ŝatas aŭdi la inrpertinentan klakadon de ironia kaj satira vipo, la
verko estas vera regalo.

E. C.
FLUGADO ALIMONDEN. Originale verkita en Esp. de Ernest Dodge. No 18 de

Muusses Esp. -Biblioteko, Purnerend. Ned. Forniato 13 x 19.5 cm.; 32 paĝoj. Prezo
0,35 guld. aŭ tri respondkuponoj.

En tiu kajero, la aŭtoro, kiu sin nomas filozofa sciencemulo sed ne sciencisto,
pritraktas la problemon de 1' interplaneda vojagado. Ofte oni renkontas verkojn
pri tiu temo, sed ili kutime estas verkitaj por veki sensucion kaj tial estas tute
kontraŭsciencaj. Kontraŭ tiaj verkoj avertas la aŭtoro. Laŭ la opinio de Ernest Dod-
ge nur unu rimedo proponata por interplaneda vojaĝado estas nek kontratruc:ia
nek absurda: la raketoj. La principo de la raketo donas al la homaro la racien
esperon, ke iam ĝi venkos la vastan interrnondan spacon. Sin bazante sur la re-
zultoj de la eksperimentado kun raketoj, E. Dodge skizas la travivajojn kiujn la
estontaj esplorantoj de la eksterteraj regionoj spe;tos. dum siaj perraketŝipaj vetu-
radoj al Marso, al Venuso kaj al la Luno. Li ei priskribrrs la estontan vivon sirr la
novesploritaj mondoj. La verketo, kiu estas skribita en bonega lingvo, sendube
estas leginda kvankam la jonglado kun astronomiaj ciferoj tute ne konvinkis nin
pri la skizita evoluo de la venko -kapablo de niaj posteuloj. Tiu ii konsidero
tarnen ne malhelpu nin optimisme juĝi pri la nuntempaj sciencaj kaj eè ;portoj
esploroj de la universo, nek akiri la tre interesan verketon.

G. B.
PATRO KAJ FILO kaj aliaj rakontoj de Jordan Jovkov. El la bulgara lingvo

tradukis Hristo Iskrow. No 19 de Muusses Esp.-Biblioteko, Purmerend, Ned. For -

mato 13 x 19.50 cm.: 36 paĝoj. Prezo 0,35 guld. aŭ tri respondkuponoj.
Jordan Jovkov estas unu el la grandaj verkistoj bulgaraj. Li rit`igis la bulgaran

literaturon per rakontoj, noveloj, romanoj i .tj dramoj, kiuj rfsspeaulas la homojn

él diversaj medioj tiaj, kiaj ili estas reale. jovkov naskiĝis en 1884 kaj mortis en
1937. Hristo Iskrov, kiel tradukinto, prezentas al ni en la 19-a volumeto de M. E. B.
kelkajn tipajn specimenojn el la beletra bukedo de la lerta rakontisto. Plej larma
estas la fantomeca rakonto • La Cervinŭ Kiel i:iuj eldonajoj de M. E. B. la li-
breto estas plaiaspekta kaj éiurilate zorge eldonita. Nepre rekomendindo literau-
rajo.

G. B.
KIEL EDUKI NIAJN INFANOJN? De d-ro Ad. Ferrière. El le franco tradukis: H.

Ith.-Wille. Unua volurno de T. A. G. E.-Biblioteko (Tutmonda Asocio de Geiustr.i-
stoj Esperantistaj). Eldonis J. Muusses, Purmerend, Ned. Formato 13 x 19 cm.: 72
pagoj. Prezo kun sendkostoj : 6 internaciaj respondkuponoj.

PROMENADO TRA DIKSMUIDE. Folio kun teksto en Esperanto pri la vidind-
aĵoj de Diksmuide. Eldoníta de la Oficiala Unuiĝo por Turisnto kaj Fremdultrafiko.
Senpage havebia. Adreso: V. B. T. V., Stadhuis, Diksmuide.

CEFTURO EN NIORT (ERANCIO). Konstrnota eltranĈaĵo liklno por infanoj. El-
donis J. Thézard, 25, rue de le Terraudière. Niort, Francujo. Prezo: 1,50 fr. fr.

IRLANDO (Eire). Folio kun teksto en Esperanto pri lrlando. Eldonita de Irian-
da Turisma Asocio. Oficejo : Sraid 0 Conaill, Uach, Dublin, kie gi seupage estas
ha vebla.

AL KIU NI IRU? Radio-prediko de D-ro Walter A. Diaier, prof. Ĉe Concordia
Seminario. St. Louis, Ic1issouri, Usono. Formato 12,5 x 17,5 cm.; 12 pagoj. Prezo:
unu internacia respondkupono.

Esperantoleven in Vlaanderen   _-._1ë
Georganiseerd in ontelbare p:aatselijke en nationale vereenigingetl

verspreid over de gansche wereld, vormen de Esperantisten — uit le-
caal oogpunt — nergens een numerieke macht. Dit is, o.i., het gevolg der
universaliteit van het Esperanto hetwelk de wereldtaalgedachte betrekkt  -

lijk evenredig in alle landen der wereld aanhangers doet vinden. Daarom
zijn de Esperanto-congressen van uitzonderlijk belang voor de propagan-
da. Alleen bij gelegenheid van dergelijke nationale en internationale bij-
eenkomsten kan immers op waarlijk indrukwei.ketide wijze in het open-
baar propaganda gemaakt worden.

Een land waar regelmatig en veel door Esperantisten wordt gecon-
gresseerd, ondergaat onvermijdelijk den invloed van intens Esperanto-
leven en wordt op de meest doeltref lende wijze voor de wereldtaalge-
dachte bewerkt. En dit jaar is het Vlaan~ische' land rijkelijk met Espe-
ranto-congressen, zoowel nationale al; internationale, bedeeld.

Wanneer deze regels verschijnen, behoort het jubileumcongres van
den Vlaamschen Esperantistenbond reeds tot het verleden. De viering
van dit tweede lustrum onzer vereeniging, welke in cie Scheldestad plaats
vond, zal niet nalaten een indruk ten goede te wekken voor onze onpartij-
dige Vlaanlsche Esperanto-organisatie die gedurende de vijf verloopen
jaren letterlijk heeft gezwoegd om de heerlijke Esperanto-gedachte onder
alle Vlamingen bekend te maken. Bergen werk werden verzet, maar veel
meer, oneindig meer blijft te doen. Ons tienjarig bestaan diende met luis-
ter gevierd en de inhuldiging onzer bondsvlag plaatste de kroon op onze
jubileumviering. 1)it weze echter geetterlei aanleiding utn op onze lau-
weren te gaan ru.,ten. Integendeel, laten we paraat staan om de vijf
volgende jaren nog meer en nog beter te presteeren. Voornamelijk nu wij
ons mogen verheugen in de stijgende belangstelling der openbare bi --
sturen -- de Minister van Onderwijs liet zich officieel door een afgevaat .

-digde op ons congres vertegenwoordigen — dienen we te allen tijde be-
reid te zijn de consequenties onzer werking te aanvaarden, hoe zwaar de-
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ze ook wezen. Meer dan ooit moet onze actie met verantwoordelijkheids-
besef en ernst gevoerd en dient uit onze rangen dilettantisme geweerd en
liefhebberij gebannen. Men vergete dit niet !

De Koninklijke Belgische Esperantistenbond congresseerde insge-
lijks op de Pinksterdagen. Dit congres, het 28ste dezer vereeniging, ging
door te Leuven en zal, hopen we, er ook toe bijdragen Esperanto in
Vlaanderen meer bekend te maken.

Een andere gebeurtenis — van uitzonderlijk belas:,; voor de Espe-
rantobeweging — is ongetwijfeld het 2 l ste wereldcongres der Katholieke
Esperantisten hetwelk op 5-10 Augustus t.k. — insgelijks te Antwer-
pen — doorgaat. De hoogere geestelijkheid is Esperanto ten zeerste ge-
negen en steunt daadwerkelijk de Katholieke Esperanto -beweging. Dit
blijkt ten overvloede uit het feit dat in het ecrecoinité van dit wereld-

congres, benevens Kardinaal van lloey , primaat van België, de pauselijke
Nuntius en al de Bisschoppen van het land zitting hebben.l-let congres
zal plechtig geopend worden in aanwezigheid van den Kardinaal. In de
katedraal der havenstad wordt met luister een openingsmis opgedragen
reet den Kardinaal als officiant. Gedurende deze plechtigheid zal het
knapenkoor der hoofdkerk, onder leiding vaat toondichter Lode de Vocnt,
de kerkgezangen uitvoeren, en aanstonds na het sluiten van de nis het
lied « Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen  » in Esperanto ten gehoore
brengen. Na deze plechtigheid zal de Kardinaal zich naar het congres-
gebouw begeven om er de Esperantisten toe te spreken. l iet is de eer-
ste maal dat de Katholieke Esperantisten zich in dergelijke groote be-
langstelling vanwege de geestelijke overheid imogen verheugen. Ongetwij-
feld zal dit congres een spoorslag zijn voor de Katholieke Esperanto-
beweging.

De laatste maar niet de minst gewichtige Esperanto -manifestatie
is wel het tweede internationaal jeugdkamp voor Esperantisten  dat op 7
— 14 Augustus in liet schilderachtige Tervuren doorgaat. Honderden
knapen, jongelingen en jonge meisjes van verschillende nationaliteit zul-
len er verbroederen door middel van Esperanto. De jeugd winnen om
de toekomst te bezitten is overal de leus -- ook bij de Esperantisten.
Hel eerste jeugdkamp voor Esperantisten was een openbaring, het twea-
de wordt een overweldigend succes, z66 beweren de inrichters, en ■ve
zijn daarvan overtuigd daar we weten dat inrichters en gemeentebestuur
hand in hand ijveren voor liet welslagen van dit groote internationale
jeugdkamp.

De uitingen van Esperanto-leven zijn dus bijzonder talrijk dit jaar
in Vlaanderen en zullen denkelijk een gunstige atmosfeer scheppen voor
de propaganda in het najaar. Aan de Esperanto-vereenigingen zich dezen
toestand ten nutte te maken.

E. C.
—, ..... .....<✓J.a^... _ 	.n, yty^ . 4aitJ^^.r.Y ".Y.Fl 	 —^-?: •ac. : _.^8
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NIA LIGA FLAGO

EnRpezoj : Elspezoj :
Sumoj de la antaŭaj listoj 1.595.30 Konkurso por flagprojekto 150 00
Kolektoj dum nia Jubilea 326.20 Pligrandigo de la projekto 100.00
Fl. 	 L. E. 	 (por ekvilibrigo) 17.80 Flago 	kaj a sesolaloj 1.689 30

Fr. 1.939,3(1 Fr. 1.939,30
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Tra la Esperanta Gazetaró gin
DE ESPERANTIST estas nova organo kiu celas, en nederlanda

lingvo, propagandi por T. J. (.). (Tuttnonda juriular-Organizu). La mina
numero estas zorge eldonita (tio ja estas kuti;na al ĉiuj unuaj numeroj
de gazetoj) kaj la enhavo estas tre efika por ia propagando. Ni opinias
la aperigon de nacilingvaj propagandar ikoluj en la nacia Esperan'o-
gazetoj necesa ; la eldono de ekskluziva iu cilingva propagandgazeto
fare de nacia Esperanto-organizo sen ia dubo estus propagam n li imtedu tie

sufiĉe laŭdinda. Ke internacia organizo tiun efektivigis, do umtavide a)..
nas mallogika ; tamen, tia la afero ne estas, T. J. (.). ankaŭ v i .f; .ij
liugvoteritorioj planas la santin]. Tio despli uece:::,; tie  "t . J. (.}.
ne deziras resti organizo ĉefe por mederiandtiiig ∎ atioj. En la organo ni
vane serĉis indikon pri prezo aŭ pri oiteco de apero (cu monata perio-
daĵo ?) Almenaŭ la indik () No 1 supozigas : e ne tenas pri unufo;a
aperajo. Adreso de la redakcio kaj adntinistis:eio ( kie supozeble est
tiaveblaj provekzempleroj ), estas : Meent 35, Lecrdarlt, Nederland°.

SENNACIULO en sia januara numero aperigis jenon sub la rubriko
Membro-Informoj » : 21.000 membroj estas registritaj ĉe SAT dep.>st

ĝia starigo en 1921. Dudek-unu mil ! Cu tiri ],trnbio nenion sugestos al
vi ? Kien do iris tiuj miloj da esperantistoj ? K iom da ili pensetas anko-
raŭ iafoje pri SAT, aŭ almenaŭ pri Esperanto ? La verslinio de 7_am.11-
hof en « La Vojo » ja vere havas sian sencon : « Cent semoj perdiĝas,
mil semoj perdigas... ». Sed ni ankaŭ efektivigu la konkludon : Ni se-
wu kaj sentu konstante - — (Noto de la Red. : Ni klarige aldoiiu ke S.A.
T., samkiel U. E. A. sed male al I. E. L., akceptas nur individuajn mem-
brojn, evitante per do la pli malpli lorriian it e;nbroalfluon kiun okazi -

gas la akcepto de organizoj lokaj aŭ landaj)  .

* * *
ESPERANTO, la organo de U. E. A., en sia marta numero aperi -

gis sekvan emociigan deklaron kiom suhskribis la kompleta komitato  :

Kun indigno kaj abomeno la civilizita mondo sekvis la okazintaĵojn kiuj
kondukis al la detruo de la Cehoslovaka respubliko. l.a nuna momento ne
konvenas por fari komeniarion. La seke: oj rezultiĝantaj el tiu ĉi ago,
estas antaŭvideblaj per ti:niga klareco. Eiropo kaj la ]mondo kuras sea-
halte al nova katastrofo - Nia movado malaperos en tuta centra Eŭ-
ropo. Vortoj de paco kaj de amika interkonseiito ne konvenas duin pre--
pariĝas la milito. Kun fenehro en koro, miloj da amikoj de Celioslo-
vakio kaj speciale la Esperantistoj en sia granda plimtilto vidis tiun ĉi
hontinclan spektaklon. Estas certe, ke aro da santideanoj Cehoslova' aj
estas devigataj forlasi la hejmlandon. Al ili muntriĝu nia simpatio, hel-
po kaj konsilo por rekonstrui novan vivon alilande. U. E. A. plilargi-
gas sian servon de interhelpo ; ĉiuj montru solidarecoit per ago. Santide-
anoj Cehoslovakaj ! En tiu ĉi tempo de perfido kaj proskribcio, en ĉi
tiuj horoj de ploroj, certiĝu ke viaj amikaj sentas kun vi. t tiltro al ŝul-
tro ni laboris kun vi kaj ni ekkonis vin ; rnalica propagando negriga ne
povos 5anĝi nian opinion pri vi kaj pri via popolo. Via agado interront-
piĝos por kelka tempo. Dume konservu fidon kaj havu kuraĝon, la vero
venkos, spite ĉiu !
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LA SUDA STELO aperigis interesplenan ĉefartikolon c.1e Ing. Bor-
jan el kiu ni ĉerpis jenon : Estas fakto, i,e ĉiu povas ellerni Esperanto-n,
estas fakto ke ĉiu gin povas uzi, sed ankaŭ restas fakto, ke ni devas.

 batali kontraii ĉiuspecaj nlisuzoj de Esperanto se ni volas ke girestu forta, ke gi progresu. Atitaiurrilite, en la unua j komencoj de 1' dis-
vastigo de Esp., en Parizo oni kaptis ,iron da gtelistoj kies oficiala libig-
vu estis Esp. Neniu saga homo povis pro tio kritiki Esperanto-n, sed an-
kaií neniu saga homo povis klopodi disYasti i Esperanton inter ŝtelistoj,
pensante ke per tio ii helpas la movadon. Se tio estas logika rilate ŝteiis-
tujil, kial ni ne estu konsekvencaj rilate ĉiujn, kiuj volas inalbonuzi Espe-
ranto-rl ? Sed, ho ve ! Niaj « puraj neiltraltrloj » ne nur volas inalperme-
si ke ni batalu kontraŭ tiaj aperaĵoj ,ili eĉ laŭdas la ideologioju kiuj rn il-
perniesas la uzadon kaj disvastigon de Esperanto. eu ili opinias, ke
liolrtoj fariginte Esperantistoj ĉesis esti ankaŭ hu;nej ? La esperariti;ta
movado ne povas esti la senvertebra kreitajo, l: u ĉiam sknigas kiel la ven-
to blovas., kontraŭe, ni devas esti 'i .o isciaj, ke nia movado, kreitaĵo de
la socio, devas ĉiam kaj ĉie klare, senhezite kaj kuraĝe reagi je citi
socia transforrniĝo, taksante ĉu tia transformiĝo estas utila aŭ ne rilate
nian movadon. Konsekvence, se ni taksis, ke :u afero estas malutila 

*al la
movado, ni devas aktive batali kontraŭ gi. Cu ni tiam ne perdos  ni i'l
neirtralecon ? Kontraŭe, defendante nian movadon de ĉiuspecaj rnala-
mikuj, ni pli forte ligos nin ĝuste Jr- tiu batalkanipo de dele do de Espe-
ranto. (Noto de la Red.: Tiurilate estas ritnarkinda, ke ankaŭ en ma
ligo estas homoj kiaj ne nur timas punke defendi nian aferon kontraŭ
atakoj de politika organizo, sed eĉ alakis kr defendinl.ojit de Esperanto
kiuj ne hezitis pasintjare uzi nian organon titicele ! Nia neŭtraleco neniel
estu al ni motivo por litulriliga silentado, et :;e necesas rebati al atakoj
kiujn direktas al ni politikaj partioj.)

fVM^n. •∎2~.6MLro"Nr... 	 VL1127471.,2. 	 .^^•^ra 2.0• 	 L !	_ -- __^•J - _

X-a Jubilea Kongreso de Flaridra Ligo Esperantista
Kiain jena numero de F. E. trafas en ;manoj de nia anaro, nia 10-a

kaj jubilea kongreso jaar estas okazinta. La organiza kongreskornitaro
faris sian ehlon por prezenti al la geei,on rc:.anoj progranlon varian kaj
interesan. ui esperas !ke ĉiuj partoprenintoj quilt Iri tri kungrestaguj vere
ĝuis kaj ke ilin senescepte kaj ankoraŭ plimultnonibre ni revidu okaze
de nia Xl-a. Ni dankas ĉiujn ceestintojii kaj precipe niajn eksterland.ijn
gastojn. Ni tre ŝatas ricevi de la partoprenintoj rimarkojn pri nia kon-
greso por ekkoni la opinion pri nia laboro. Al ĉiuj kiuj helpis al ni en nia
organiza laboru, ni esprimas nian elkora:i dankon. - En la julia
numero de F. E. aperos raporto pri nia kongreso, statistiko pri la parto-

prenintoj kaj lasta listo de la aligintoj.
KVARA LISTO DE ALIOINTOJ.

153. Mertens J., Berchem. - 104. Bombeke A., Ledeberg. - 105. Vereecken A., Gent.
- 106. Seghers E., Mortsel. - 107. Helsens D., Gent. - 108. Lycke M., Gent. -
109. Hessens R., Brussel. - 110. Oerlemans J., Bergen op Zoom (Ned.). - 111. Thi-
nen E., Bergen op Zoom. - 112 Dyserinck D., Oostende. - 113. Dirkx C., Turnhout.
114. - Decaluwé, S., Kortrijk. - 115. Decaluwé G, Kortrijk. - 116. Stobbaerts K.,
Antwerpen. - 117. Derdeyn R., Brugge. - 118. Verhoeven K., Antwerpen. - 119.
Van Reusel J., Geel. - 120. Gordon M., Geel. - 121. Fagel H. L., Rotterdam. - 122
De Roeck J., Hoboken. - 123. Gnirrep A. M., Wemeldingo (Ned.) - 124. Ames F.,
Walthamstow. - 125. Ames B., Walthamstow. - 126. Reservita. - 127. Neirinckx
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E., Aalst. - 128. Reservita. - 129. Geeroms b., Aalr;t. 	 130. Schepens B, Wette=
ren. - 131. De Wit L., Waarloos. - 132. Piper D., Walthalstow. - 133. Van der
Poel, P., Mechelen, - 134. Noyen P. Ieper. - 135. lloyen S-ino P., Ieper. - 13t1.
Ockey E. P., Coulsdon (Angl.) - 137. Ockey E. A., Coulsdon. - 138. Peeckmans j.,
Antwerpen. - 139. Beekmans S-ino J., Antwerpen.

N. B. - No 95 F-ino De Vuyst P . , Aalst snstatan F-ino Vereecken.
Ni danke kvitancas sekvajn donacojn por nia kongreskaso :
De Cock P. (5 fr.) - Oerlernans J. (5 fr.) - Tuinen L. (5 ir.) - Decaluwé S.

(5 fr.) - Deculuwé G. (5 Ir.) - Stobbaerts K. (3 Ir.) - 	 ge1 H. L. (15 fr ) -
Griirrep A. M. (5 fr.) - De Wit L (3 fr.) - lloyen P. (5 fr ).

Por la kongreskoinituto :

H. van Dunne, sekr.

LEGU EN LA VENON"I"A NUMERO :

1. detalan kaj ilustrttan raporton pri nia deka kaj jubilea kongreso
kiu arigis 300 personojn en Antwerpen dum ia pentekos.taj tagoj ;

2. liston de la gajnantaj numeroj de la ;randa libro-loterio de
Flandra Esperanto -Instituto kies tirado okazi, dtunkongrese en Antwer-
pen.

La eterna lingvo-babelo,	
Legu kaj jugu ĉu rn, esperantistoj, pravas asertante ke urge bezonus

internacia lingvo por ittternaciaj konferencoj !
Laŭ jurnalaj raportoj la itala registaro ne sendos oficialan delegiton

al la mondkonferenco de kripluloj, kiu okazos c•n Londono dum julio,  ^ar
la itala lingvo ne estos inter la oficialaj lingvoj de la konferenco......
(Tiaj lingvoj estos la angla, franca kaj germana).

En februaro okazis en Londono internacia konferenco pri « Fluidaj
Brulajoj kaj Aertransportu » al kiu 40 nacioj Pendis delegiton. En la ;sre-
parkunveno oni anoncis ke estos du oficialaj lingvoj por la diskutarloj :
la angla kaj la franca. I.a germanoj proponis nur unit oficialan lin ;von,
la anglan, kaj petis gerinanlingvajn tradukojn. Sokve al tiu peto I t ita-
loj _agis same ; baldait la rusoj faris similan proponon il:aj finfine I: . sud-
amerikanoj prezentis proponon favore al la uzo de la hispana lingvo...
Subaj sciigoj montras ke klarvidaj eminentuloj opinias kie! ni.

Okaze de bankedo de la Asocio de Civilaj Inĝenieroj de Manc .leste:r,
okazinta en februaro, sinjoro W. j. E. Binnie, prezidanto de tiu :socio,
pledis i. a. por la instruado de Esperanto kiel internacia lingvo en 'a Ier-
nejoj. Li argumentis ke la civilaj inĝenieroj ofte renkontas eksterlandajn
kolegojn okaj ke ili urge bezonas internacian komprenigilon. La deklaro
de sro Binnie estas despli grava, ĉar gi okazis en ĉeesto de eminentaj
personoj. 

La ĝenerala konsilantaro de la Brita Unio por la Ligo de Nacioj
akceptis rezolucion kiu petas la plenntnkomitaton Idopodi por instruado
de internacia lingvo en ĉiaj lernejoj, kiel necesa paŝo al la antaïieni;;o
de internacia interkomunikado kaj interkomprenigo.

Post propono de rezolucio pri en4;onduko de Esperanto en la lei-
nejojn, prezentita de sro Boulay, la komisiono por instruado de la fran-
ca parlamento komisiis sron Voisin por raporti pri ttn tento. Ttt raporto
aperos post delonge.

Kompilis. G. B.
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EN NEDERLANDO okazis dum la paskaj tagoj la kongreso de L.
t , E. N. (neŭtrala Esperanto -organizo por Nederlando) kiu arigis pli
o! 300 satuideanojn en Rotterdam. Samdate okazis la kongreso de F. L.
E. (Federacio de Laborista; Fsperarrtistoj en la nederlandlingva regiono)
en Arnitein kaj en kiu partoprenis pli ol 600 personoj (la interfratiĝa
vespero per kit debutis tiu kongreso arigis 900 interesigantojn). Repre,-
zentitaj estis 130 sekcioj de tin organizo kiit l .tboras en Nederlando kaj
Flandrujo.

LA XXXI-a UNIVERSALA KONGRESO DE ESPERANTO oka-
zus en Bern, ĉefurbo de la rava Svislando, de  la 29a_ de julio gis la
5-a de aŭgusto. La riĉa kongresprogranro me:tcias í.a. jenajn fakkunsi-
dojn : P. T. 'I'.-oficisluj , sciencistoj, Kristanoj, turistoj, instruistoj kaj
skoltoj. Karavanoj al tiu kongreso estas en pr{.paro ei Britujo, Nederlan-
do, Norvegujo, Sveduju kaj Vsono. La organi 'a komitato (adreso :  31-a
Uni'versala Kongreso de Esperanto, Bern) elcLnas specialan kongresga-
zeton de kin aperos 8 numeroj. La kongreskotizo estas 30 sv. fr. (ĉ. 200
b. fr.) Oni petu detalajn iruïormujn kaj specitnenun de la kongresgazeto
al la kongresa oficejo. Gis 15-5-1939 aligis 581 k-anoj ei 24 landoj.

LA XIX-a KONGRESO DE S. A. T. (Sennacieco Asocio Tut:nonda)
okazos en Kopenhage (Danlando) de la 5--a r,;is la 10-a de aŭgusto. La
riĉa programo enhavas i.a. tiipekskurson al Maitnii (Svedlando) kaj flug -
eksik.ursots super ta Dana nietrvpolo. La teiriaro de la « Laborista Llui-
versitato » mencias: loĝeja kulturo, seksa ,kulturu, nacia kulturo kaj inter -
nacia, raso kaj klaso, krimeco kaj kulturo, edukado. Ĉiujn menciataju te-
mojn pritraktos ĉLt universitataj profesoroj, .'u eminentaj fakuloj. i.a
kongreskotizo estas 7 d. kr. (z. 45 h. fr.). La organiza ;komitato eldonas
specialan kongresgazeton. Oni ĝin petu  de la kongresa sekretariejo :
Gothesgode 158, Kopenhage K.

LA XXI-a KONGRESO DE 1. K. U. E. (Internacia Katolika Unui-
go Esperantista) okazos en Antwerpen en la komenco de aŭgusto. Kardi-
nalo Van Roey, prirsato de Belgujo, oficiale malfermos la kongreson kaj
pontifike asistos en la solena malferma meso. La honora komitato, sub
prezido de Karditialo Van Roey konsistos ei la apostola Nuncio Siaj i.'•iuj
belgaj Episkopoj. La ĉeftemo de la kongreso estas : « Esenco, evoluu
kaj laborrnetodo de la katulika laborista junularmovado ». Okazos tt.it-
taga postkongresa ekskurso al la ekspozicio de Liége kaj  al ia famaj
grotoj de Remouchanrps. La kongreskotizo estas 60 b. fr. Detalajn infir-
mojn oni petu de la kongressekretariejo : Pot•gieterstraat 1, Antwerpen.

PERMANENTA MONDLINGVA hKSPOZICiO EN NEDERLAN-
DO. Dank' al la dediĉo de 75-jara nederlandano, kin okupis sin jam 56
jarojn pri la mondlingva scienco, estas fondita en Haarlem permanenta
ekspozicio pri mondlingvaĵoj, kies sciencan valoron atestis la Nederlan-
da Reĝa Akademio de Sciencoj. La ekspozicio enhavas materialon pri
proksimume 400 diversaj ntondlirigvaj projektoj, kelkajn milojn da di-
versaj verkoj kaj grandan kolekton da ilustritaj potkartoj, grandparte
de infanoj korespondintaj en Esperanto.
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ESPERANTO- RESUMOJ EN MEDiCINA( GAZETOJ. Sekvaj gra-
vaj medicinaj jurnaloj regule publikigas esperautan resumon de siaj  ar-
tikoloj : « Journal de Médecine de Lyon », « Pharc M'dical »  (,ape .^;

en eldounomhro de 20.000 ekz.), « Bulten() de la Pariza Medicina So-
cieto » kaj « Bulteno de la Relga Ortopedia Societo >>.

Po r pura lingva-evoluo
Serioza vorto el Nederlando 11

Ni ne lasu nin gvidi de la ideo, ke Esperanto estas ja tiom
ke ĉiu povas lerni ĝin en manon; a tempo, i c fari erarojn en ĝi pre ;k t ŭ
ne estas eble 1 Ne ! Kvankam nia gramatiko konsistas el nur dok; ses re-
guloj facile ellernehlaj, gia tuta strukturo bazigas .sur  la logiko, kaj, se
dubo pri itr ajn gramatika regulo prezentiĝas al ni, ni trovas gian 3o!-
von en la logiko. Oni ne ilirtt, ke la lernolibro, prezentas al ni pli niu'tc
da reguloj ol Zamenhof faris ! Ne ! La reguloj kiajn taŭga lernolibro
donas, estas formoj, aspektoj de la logil:o aŭ rezultas el nelogika oj cle
la naciaj lingvoj, en kiuj ofte estas malfacile logike prezenti iun Espeian-
tan regulon. Reale eĉ ne ekzistas ama^o da reguloj ; ekzistas nur un'i
regulo reganta la tutan strukturon de la lingvon, kaj tiu regulo estas la
'"giko. iaj se iu ajn aŭtoro povas pruvi al ni, ke iu nova formo estas pil
logil,a ol alia >is nini pri tiri signifo uzita, li pravas, kaj ni havas la m')-
ralan devon akcepti tiun pli logikan aŭ pli guste : sole logiLan formon,
kai la antaŭa tariĝis per tio malpli valora. Nur tiel la nivelo de la ling-
vo konstante plialti as. Estas vere, ke nia lingvo pliriĉigas per trafaj for-
moj kaj esprinioj fontanta1 el la naciaj lingvoj, per rnetaforoj k. s., sed
gia evoluo k ' sistas, kiom el tilt pliriĉiĝo, ankaŭ el konstante plikoret -
tiĝanta logil, a bazo, kin estas kvazaŭ la akso, c°irkaŭ kin turnigas 13
tnovado, ia vivo mem de iĵ lingvo. Fine, la homoj, kiuj plendas pri tirj,
ke ni p isttt!a ; ; e ili nepran obeon' al la gramatikaj reguloj kaj al la lo-
giko, argumenta'zte, ke ni per tio rigidigas la stilon kaj tutan aspekton
de la lingvo, pripenstt, ke ilia senhrida kaj •senzorga lingvouzado kaŝas
en si :nern ne\ an dangeron. (rramatikaj reguloj ekzistas, por ike oni obeu
Ilin. Sc oni intence kaj kon: tante ne obeas ilin, tio preskaŭ pruvas, ke la
dek ses reguloj kaj ilia Iogika bazo ne sufiĉas por la praktika uzado ;
kaj Ia konseikvenco tiuokaz c estas, ke oni ellaboras novajn regulojn, dis-
tilante ilin el formoj gis nun konsidcrataj kiel eraraj. Kaj efektive oni
jam komencis labori en tiu direkto _ Kio rezultos el tio ? Ke iom post
iom Esperanto sorhas plunaciajn lingvoregulojn, kujn nekompetentaj tra -

dttkantoj erare aplikis en Esperanto 1
Ni gardu Esperauton kontraii tio ! La tempo urĝas
Niaj antaŭaj alvokoj jam bone efilkis. E1 pluraj landoj atingis nin

leteroj kun simpatiesprimoj kaj petoj pri pluaj informoj, eĉ tiom mul-
taj, ke ni ne povis gis min respondi al ĉiuj. Pro tio nia nuna alvoko in-
formas ĉiun pri na celo. Ni aldonu ankoraiï, ke ni komencis labori  an-
ikaŭ praktike : severe esplorante kelke da lastatempe aperintaj verkoj por
serĉi ,kaj korekti iliajn erarojn. Por ke tiu laboro havu plenan kaj
deziratan efikon ni komencis rilati kun la Sekcio de Kontrolo de l'Es-
perantista Akadensio.

Volonte ni akceptos pluajn simpatie.spriniojn pri ilia agado.
Por » Literatura Komitato »

G. j. Degenkamp, Rietstraat 40, Utrecht, Nederlando.
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Dua Interiak.Éa Juriularkunveno 	 iiii
Tervurett, 7--14 aŭgusto 1939.

La urganizado de la esperantista junularo estas tre grava fakto en
nia movado. Tuj post la unua internacia junularkunveno, kiu okazis pa-
sintjare en Groet. (Ned.), la konata Esperanto-pioniro Gliick, diris : « La
unua internacia jrniulrarkunveno esperatista estas la tria plej grava okaz-
aj() en la Esperanto-movado. La unua esas la apero de Esperanto, la dua
unua internacia junularkunveno esperantista estas la tria plej grava okaz-
la esperantista junularo en Groet.

La dua junularkunveno ĉi jare okazos en Flandrujo, en la ïar:ua
urheto Tervuren kiu sittias mezvoje inter Brussel kaj Leuven. La pro;ra-
tno de la kunveno estas plej varia ; sin anoncis por partopreno gi` nuit

La flandraj Esperantistoj kiuj deziras detalajn informojn pri tiu
grava junularkunveno sin clirektu al f-ino D. Decavele, Tuinstraat 26,
jam pli ol 200 gejunuloj el diversaj landoj, krom kelkaj simpatiantoj,
liarelboke, klit volonte havigas ĉiajn deziratajn klarigojn.

En propra lando uzu la gepatran senerare;

sed Esperanto servu trans la limoj kaj transmarel
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AALST.   Piornro. — Dum nia lasta gencral.a kutnveno ni c c si-
dis estonte kunveni ĉiun ĵai don, je :a 19.30 h., en nia ejo « De Koor:i-
bloem » Groote Markt. Ciujn Iorespondaĵojn oni sendu de min al
nova sekretariejo : Pieter Cot,ckestraat 2, Aalst

DENDERLEEUW. — La Leonidoj. — Post la kursoj gviditaj de la
lana instruistino de Fl. L. E., f-ino Nedergaard, nia esperantista familio
pliampleksigis. Ni reelektis nian sckcian estraron kiu konsistas el s- no
Van der Perre (prez.), f-ino Bockstael (sekr.), f-ino Asselmans
Ni jam planas novan ofcnsivon por veki niajn urbanojn per nia pro;A--
ganda lahoro.

RONSE. — AI Paco. — Granda ŝanl;o o4razis en nia sekein. nome !a
translokigo de nia ejo « Concordia » al nia nova hejmo « Au Carillon ».
Groote Markt. Tin ŝango necesis ror ebligi al ni nian grandan entrepre-
non : ampleksan ekspozicion. Nia nova ejo eble ne estas tiom bela ki'.n;
nia antaiia sed i estas despli inlinta. Notinda estas la fakto ke nia nova

ejo posedas apartan eniron per kiu oni rekte povas atingi nian kunvcnsa-
lonnn. Krome tie C. iarn estos je nia dispono granda festsalono.

En la venontan numeron de nia organo ni publikigos specialan al-
vokon favore al nia granda c^!^spozicio iiu okazos la 29-an kaj la 30-au
de julio en la granda festsalono de « Carillon », Groote Markt. Ni certe
ne troigas asertante ke i estos la plej grava, la plej ampleksa kaj la
plej kompleta ku iam okazis en la tuta lando. En nia sckcio regas febra
aktiveco por la pretigo de nia ekspozicio, sed gojkore ĉiu 'kunlahoras. Ni
esprimas la esperon, ke okaze de tiu evento la aliaj sekcioj de Fl. L. E.
vizitos nin grandnombre, ili certe ne hcdaiiros la vojagon - Por kovri la
kostojn ni disvendos loteribiletojn je prezo de unu franko. Aĉetanto de
dek biletoj senpage ricevos enirkarton por la ekspozicio kaj por la danc-
festo kiu okazos en la sama ejo la 30-an de julio.

5-an (Paris P. T. T. je la 22.45 h.) Esperanfista kaharedo, kun Rai-
mond Schwartz kaj kunlahorantoj.

12-an (Paris P. T. T. je la 22.45 h.) Him no, belega poemo de Ju-
les Romains, deklarnnfa de M. Darnault, kaj c'agrenegoj, komedieto de
Georges Courteline, adaptita de Roger Bernard. Bonega v. sprro : poe-
zio kaj sprito.

19-an (Radio Paris 23-a) Al la Varenne, turisma skeĉo de J. Mahn
(kun muziko). La Varenne estas urheto apud Paris, kien dimanĉe post
la semajna laboro multaj parizanoj iras serĉi ripozon, puran aeron, spor-
ton kaj amuzon. Juna ikaj freŝa dissendo.

26-an (Paris P. T. T. je Ia 22.45 h.) Naskiĝo de lingvo. Tre grava
dissendo por esperantistoj ; temas pri naskieo de Esperanto. Scenoj nm i-
ginalc verkitaj de A. Retnond pri la ideo de L. L. Zamenhof junulo ;
la unuaj provoj, la malfacilaĵoj kiuj baris la vojon al eldono de la unua
lernolibro. Estas la unua cle serio kiu elvokos la vivon de Zamenhof kaj
la historion de Esperanto.
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S(T.VO nE PROBT.F.MO 70.
1a dekan flandran kongreson vi eiij nepre devas ĉeesti.

rz •^. :t,;1in 	 perfidul — Rainron — Pentekost — ĉaaren — kctdavr -- vendoj — E-

Poer• ".e1vis (r`•  Trnrl. — Pollet. — Damman. — D'Hondt — lserente nt 
.. Pnhprrt. — Rc.tteirs. — De Troeven. — V. k4ullem. — V. de Ven — Pittoors. --

11 D. Most — Sneliers.
SOLVO DF. PRORI.RMO 71.

Horizontale. -- Tnri:,to — kur -- ere — Parho — anrrro — runt -- r'vrxci — flu
al - r,ni — in -- nnktoi — derivu — 'tm — ted — eklnti — nagelde — la —  nia
— ir --- oft — akn?n 	 iop — orelo — ofert — r,.t — cie — tailern

Vertikale. — Mente 1 0 -- halo — kafo — kat — kul — tro — t>>r - - stuit -- est
— i,rho — ont — alta — ovoj — inko — ie — an — ie — o.1 -- acid - nazo
-- teni — eta — ofer — ora — prei5o — ejo — orf -- ida — iro
diot — '.lnivers.

Bone 	non Top. --- Pallet. — Damman -- 1Ceveriin. — D'Hrtnrlt. —  Tse -

rcntant - rouwenhera -- T?r`ttiers. — Dc' Troeyer. — V. Mullem. — V. De Ven.
Pitteors. -- V D Met. — Snevers. — V. Tuykom.

Bie restis: Ces. Sonmre — Roese. -- Vincke -- Dancr•1s 7
NOVAT PROBL EMnT.

Por citi bona rolvo ni notas unu ror•nton. 25 poentoi reitions al premie. Por
1`iu .solvo ,tzti apartan folion, aluu sur ilin le konrernan knnkursktlnonon krii indi-
ku vian nomon krii adreson. La difinoj kun (R) estu rrdikvortei. T.rr solvoi est'i
sendetrii rtntor le 5e de auiausto rekte al s-ene F. Volders. Twee Nethenstr. 4g
Antwerpen.

1 2 3 4 5

2

3

4

5

14-h-1H-H
111:1 	

PROBLEMO 77. (Ekvacio).
Serèu en la supra ekvacio 1a valoron (signifon) de X, sciante ke: A : Kartko-

loro ; B : Parteto ; C: Donaco al Diajo ; D: Metalo; E: Akvoleviĝo ; F: Lirika poe-
mo; G: Hor.nmanganta monstro; H : Metalo; T : Mezuro de intenco, kvalito, forto...
j : Speco de fiŝo; K: Speco de ĵuvel§tono kun marakva koloro; L: Eligo de lumo:
M: Bruto; N: Karmenruĝa vegctaĵo ; 0: RcTbobesto ; P: Ceso.

SOLVU LA PROBLEMOJN DE NIA ANGULO ! !
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PRORLF.MO 76 (Plektalo).
Trovu horizontale kaj vertikale samajn vortojn de la sekvantcr difino:

1. — Nomo de famkoncrta anzeto.
2 -- Rekta linio el ie centro

3. — Dolora malsano.
4. — Arba.
5. — Amegado.

i nternationa Tramping Tours

INTERN AC 1 AJ

VOJAĜOJ por

PIE DIRAN .TOJ.
VOJAĜOJ 1939:

Anglujo — Skotlando — Irlando — Norvc'gu jo — Svedujo — Da-
nu jo --- Nederlando — Bcl t;u jo — Gerrncanu jo — Aŭstrio — Fra'n-
cu jo — Svislando — Italu jo — Yugoslavujo — Rumanujo — Ce-
h oslovaku jn

Neprofitcela movado lahoranta por Paco. — Organizas inter-
naciajn karavanojn de piedirantoj kaj biciklistoj al preskaŭ ĉiu
lando de Eŭropo por unu aŭ du semajnoj je plej malmultekostaj
kondieioj.

Se vi deziras pasigi belajn kaj interesajn feriojn, vojaĝu per
1. T. T. dum 'venonta somero

Petu detalojn kaj programon • skribante al unu el la sekvan -

taj adresoj :

A. M. Willems	 Hon. Secretaiy I. T. T.
« La Brise » Legrandlaan,	 6, Bainbrigge Road,
Breedene a. Zee	 Leeds 6,

België.	 Engeland.

Esperantistoj !

I. T. T. 	 k o n i g o s 	 al vi
landojn kaj popolojn.

KUPONO

POR LA 77,

KONKURSO

lammummima
KUPONO

POR LA 76e

KONKURSO



subtenu vian propran
libro-servon

Ĉiujn Esperantaĵojn mendu
ĉe

Esperanto -Instituto
Kortrijk

Tel. :1654

Presejo

Flandra
Magdalenastr. 29,
P. K. : 3268.51

DRUKKERIJ H. ;BRAEKEVELT
AUE DRUKWERKEN VOOR HANDEL. VEREENIGING
b FAMILIE (ROUW) S IMMER KEURIG DRUKWERK
AUTOMAAT - INRICHTING VOOR GROOTE OPLAGEN

STATIEDREEF. 177 (TEL 1080) ROESELARE

OSTENDO 1FLANDRAJ ESPERANTISTO.J

75 komfortaj tamhroj kun fluanta

akvo, varma kaj malvarma. Centra

hejtado. Lifto. Aŭtomobilejo. Kuire-

jo kaj kelo bonreputaciaj_

MODERAJ PREZOJ
"HOOGER OP"

Vrijheid l01.

HOTELO mEreoraLe .

Kerkstraat, 32

S-ano Snvkers havab la plej bonajn

rekomendojn kaj persone direktadas.

BESCHIKBAAR

VOOR ADVERTENTIE

Arendonk
Zorgeroe elfinita presado.

Favurprezoj por Esperantistoj.

Café Nieuwe Carnot
FRANS NEEFS-D'HELDT

Carnotstraat, 70 — Antwerpen

Plej bonaj trinkajoj.

Salonoj por societoj — Malvarmaj

inankajoj — Bonega servado.

Ejo de Flandrema Grupo Esperantista
(Sekcio Antwerpen de F1. I.. E.)

0

CU VI JAM LEGIS
la amuzan libron :

La Aventuroj de L. R. M. Stultulof la Xa.
de F. V. DORNO

(La aŭtoro de « Kia Miksa ĵo »)
Kion skribis la grava esp-gazetaro ?
Heroldo de Esperanto : « ói estas satiro, iuloke atinganta gis grci-
i.esko 	 Legado certe donos plezuron ».
Sennaciulo : « La verketo entenas sufiĉe por amuzi dum kelkaj
horoj ».
Sur Posteno : « Oni legas ĉiam kun agrable-humora sento, ofte
kun rido sur la lipoj ».

PREZO : 5 fr.
Mendehle ĉe Flanclra Esperanto-Instituto.

Presejo "HOOGER OP" Lavrijsen, Arendonk. Tel 52
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